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Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

18.5.2016 AMK-päivät ”AMK goes Digi”

Johtaja Riitta Maijala
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Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden 

euromääräinen tukkumyynti Suomessa*

”CD-myynti vapaaseen pudotukseen, myös vinyylikauppa hiljeni – digi nosti musiikkimarkkinat silti nousuun”

Lähde: Päivitetty  15.7.2015 @ 18:24 Jussi Pullinen <URL> nyt.fi/a1305970459836

* http://www.ifpi.fi/tilastot/
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Digitalisaation mahdollistamat musiikin jakelun 

muutokset

Muusikot

JakeluLevy-yhtiöt

Kuuntelijat

SOME Jakelu

iTunes

Spotify

TekijänoikeusKustannukset PiratismiKilpailutilanneTulonmuodostus Näkyvyys
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Tutkimuksen I digitaalinen vallankumous

Joitakin menetelmiä, tulosten analysointi ja tekstinkäsittely
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Tutkimuksen II digitaalinen vallankumous

Kaikkien vaiheiden saumaton digitaalisuus, joka mahdollistaa 

tutkimustyön ja tuotosten nopean jakamisen
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Digitalisaation mahdollistamat tutkimuksen 

tuotosten jakelun muutokset

Tutkijat

JakeluLehti-yhtiöt

Tulosten 

käyttäjät

SOME Jakelu

Avoin julkaiseminen

Avoin data

TekijänoikeusKustannukset PlagiaatitKilpailutilanneTulonmuodostus Näkyvyys
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Tutkimustyön digitaaliset vallankumoukset
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Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat  2016

Yliopistot

Tutkimus-

laitokset

Yritykset

Opetus- ja 

kulttuuri-

ministeriö

Suomen 

Akatemia

Tekes

Muut 

ministeriöt

258 + 55 

+ kärkih. 30

1823

228*

383+kärkih.

Ammatti-

korkeakoulut858

50

STN

8.10.2015

Kuvasta puuttuvat säätiöiden osuus (ehkä 200 miljoonaa) sekä EU-rahoitus (ehkä 150 miljoonaa)

miljoonia euroja
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• Kansainvälinen vertaisarviointi antaa kuvan tutkijoiden työn 

laadusta kansainväliseen tasoon verrattuna 

• Mahdollistaa laadukkaimpien tukemisen

• Uusien avausten tunnistaminen

Miksi vertaisarvioitua kilpailullista rahoitusta?



© SUOMEN AKATEMIA10

• Akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

• Akatemiaprofessorit

• Akatemiahankkeet

• Akatemiaohjelmat

• Huippuyksiköt

Vuoden 2012 jälkeisiä uusia rahoitusmuotoja Akatemiassa

• Tutkimusinfrastruktuurit (tutkimusympäristö, yhteistyö)

• Strategisen tutkimuksen rahoitus (ratkaisukeskeisyys, hyödyntäminen, 

yhteistyö)

• Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen (tutkimusympäristö, yhteistyö)

• 2016 Kärkihanke tutkimuksen hyödyntämisen edistämiseksi

Akatemian tutkimusrahoitusmuotojen muutoksia
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Tutkimuksen ja sen hyödyntämisen edistäminen 

Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusinstrumenteissa



© SUOMEN AKATEMIA12



© SUOMEN AKATEMIA13

• 2015 (rahoitetut hankkeet käynnissä): 

• Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot

• Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta

• Tasa-arvo ja sen edistäminen

• 2016 (rahoitusneuvottelut menossa): 

• Osaaminen ja muuttuva työelämä 

• Terveys ja elämäntapojen muuttaminen

• Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä

• Kaupungistumisen dynamiikka

• Täydennyshaku: Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta

Strategisen tutkimuksen teemat vuosina 2015 ja 2016
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Konsortioiden ja osahankkeiden 

johtajat organisaatioittain 2015-2016
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2015 STN-ohjelmat

• Laurea (Katariina Raij)

• Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, konsortion johto Aalto-yliopisto

• Tampereen ammattikorkeakoulu (Pirkko Harsia)

• Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin 

sähköenergiajärjestelmään, konsortion johto Tampereen yliopisto

2016 STN-ohjelmat

• Haaga‐Helia (Minna Hiillos)

• Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä, konsortion johto Jyväskylän 

yliopisto

• Laurea (Soile Juujärvi)

• Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali‐ ja terveydenhuollon 

murroksessa, konsortion johtoTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ammattikorkeakoulut strategisessa rahoituksessa
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Perinteiset TKI-rahoituksen tehtävät

• Hyvien ideoiden kokeilemisen mahdollistaminen

• Hyvien tutkijoiden tukeminen

• Tutkimusympäristöjen kehittymisen tukeminen

• Tieteen ja yhteiskunnan kehityksen edistäminen

2000 – luvulla on lisäksi korostunut

• Monitieteisyys ja tieteidenvälisyys

• Ilmiöpohjainen tutkimus

• Globaali kilpailu

• Yhteistyön edistäminen

• Tutkimuksen tieteellinen ja muu vaikuttavuus

• Avoin tiede

Tutkimusrahoituksen tehtävät
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• II digitaalinen tutkimuksen vallankumous muuttaa tutkimuksen tekemisen, 

tuotosten välittämisen ja toiminnan organisoitumisen tavat

• Tutkimusrahoituksen odotetaan entistä enemmän tukevan 

• Korkeaa tasoa ja yhteistyötä

• Tutkimuksen tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta, ml. avoimuus

• Tämä edellyttää osaamista, joustavuutta valintoja ja päätöksiä

• Tutkijoilta

• Tutkimusorganisaatioilta

• Tutkimusrahoittajilta

• Sidosryhmäyhteistyöltä

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus


